Uchwała Senatu PG
nr 404/2020/XXIV
z 15 stycznia 2020 r.
w sprawie: zatwierdzenia Instrukcji Wyborczej Politechniki Gdańskiej.

Senat Politechniki Gdańskiej, na podstawie §3 ust. 1 pkt. 1 Regulaminu wyborczego stanowiącego
załącznik nr 5 do Statutu PG, zatwierdza Instrukcję Wyborczą Politechniki Gdańskiej na kadencję
2020-2024.
Tekst Instrukcji stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Senatu
Rektor PG

--------------------------------------prof. Krzysztof Wilde, czł. koresp. PAN

Załącznik
do Uchwały Senatu PG
nr 404/2020/XXIV z 15 stycznia 2020 r.

INSTRUKCJA WYBORCZA POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ
Instrukcja wyborcza Politechniki Gdańskiej, zwana dalej Instrukcją, dotyczy wyboru rektora
i Uczelnianego Kolegium Elektorów, przedstawicieli pracowników, studentów i doktorantów
do senatu, wyboru członków rady uczelni, wyboru do części wybieralnej członków rady
dyscypliny naukowej/dziedziny naukowej na kadencję 2020/2024.
Instrukcja dotyczy ponadto wyborów do ciała opiniodawczo-doradczego, o którym mowa
w §59 Statutu, tj. rady wydziału lub rady centrum.
Instrukcja ustala szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów i spełnia wymagania ustawy
z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce ze zmianami, zwanej dalej Ustawą
(Dz.U z 2018 r., poz. 1668 ze zmianami) oraz Statutu Politechniki Gdańskiej uchwalonego
29 kwietnia 2019 r. wraz z późniejszymi zmianami, zwanego dalej Statutem ze
stanowiącym jego załącznik nr 5 Regulaminem wyborczym Politechniki Gdańskiej, zwanym
dalej Regulaminem.
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1. ORGANY POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ
1.1. Informacje ogólne
1.1.1. Zgodnie z Ustawą i Statutem w Politechnice Gdańskiej działa organ jednoosobowy
i organy kolegialne (§23 Statutu).
Organem jednoosobowym jest rektor a organami kolegialnymi są senat, rada uczelni, rady
dyscyplin naukowych i rady dziedzin naukowych.
Zadaniem Uczelnianego Kolegium Elektorów jest dokonanie wyboru rektora.
1.1.2. Czynne prawo wyborcze, czyli prawo wybierania, zgłaszania kandydatów przysługuje
członkom wspólnoty Uczelni, tj. pracownikom uczelni, doktorantom oraz studentom. (art. 10
ust. 1 i 2 Ustawy oraz §1 ust. 2 Regulaminu)
1.1.3. Bierne prawo wyborcze, czyli prawo do kandydowania, przysługuje:
1) pracownikom Uczelni zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy;
2) doktorantom;
3) studentom;
spełniającym ustawowe i statutowe warunki wyboru do organu lub na funkcję. (§1 ust. 3
Regulaminu).
1.1.4. Wymóg zatrudnienia nie dotyczy kandydatów na rektora oraz kandydatów do rady
uczelni spoza wspólnoty Uczelni.
1.1.5. Pracowników,
doktorantów
i
studentów
(członków
wspólnoty
Uczelni
reprezentowanych w senacie i Uczelnianym Kolegium Elektorów), zgodnie z Ustawą
i Statutem, dzieli się na następujące grupy wyborcze:
grupa A – profesorowie i profesorowie uczelni
grupa B – pozostali nauczyciele akademiccy oraz pracownicy niebędący nauczycielami
akademickimi
grupa C – studenci i doktoranci
(art. 29 ust. 1 Ustawy i §29 ust. 1 Statutu)

1.1.6. Pracownik będący równocześnie studentem Uczelni lub doktorantem Uczelni,
deklaruje odpowiedniej komisji wyborczej na początku procesu wyborczego, w której z grup
będzie uczestniczyć w wyborach.
1.1.7. Organ jednoosobowy Uczelni jest wybierany w trybie wyborów pośrednich przez
Uczelniane Kolegium Elektorów reprezentujące wszystkie grupy pracowników, studentów
i doktorantów określone w Ustawie i Statucie.
1.1.8. Senat i Uczelniane Kolegium Elektorów składają się z przedstawicieli grup
społeczności Uczelni, określonych w p. 1.3 niniejszej instrukcji.
1.1.9. Kadencja organów Politechniki Gdańskiej trwa cztery lata.
Kadencja rektora, senatu, rady dyscypliny naukowej i rady dziedziny naukowej rozpoczyna
się w dniu 1 września roku wyborów. Kadencja rady uczelni rozpoczyna się 1 stycznia roku
następnego po roku, w którym rozpoczęła się kadencja senatu. (§25 ust. 5, §30 ust. 1, §35
ust. 1, §41 ust. 1 Statutu).

1.2. Rektor
1.2.1. Rektor jest jedynym organem jednoosobowym Politechniki Gdańskiej. Rektorem
może być osoba, która spełnia wymagania określone w art. 20 ust. 1 pkt 1–7 Ustawy,
w związku z art. 24 ust. 1 Ustawy, tj.:
1) ma pełną zdolność do czynności prawnych;
2) korzysta z pełni praw publicznych;
3) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne
przestępstwo skarbowe;
4) nie była karana karą dyscyplinarną;
5) w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. nie pracowała w organach
bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r.
o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 19441990 oraz treści tych dokumentów (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 430), nie pełniła w nich
służby ani nie współpracowała z tymi organami;
6) posiada wykształcenie wyższe;
7) nie ukończyła 67. roku życia do dnia rozpoczęcia kadencji;
a ponadto posiada tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego lub uprawnienia
równoważne uprawnieniom wynikającym z posiadania stopnia doktora habilitowanego.
1.2.2. Kandydatem na rektora nie może być członek aktualnie działającej rady uczelni.
1.2.3. Osoba wybrana do pełnienia funkcji rektora jest zatrudniana w Uczelni jako
podstawowym miejscu pracy w rozumieniu Ustawy, nie później niż z dniem rozpoczęcia
kadencji. Do zatrudnienia tej osoby nie stosuje się wymogu przeprowadzenia otwartego
konkursu, o którym mowa w art. 119 ust. 1 Ustawy.

1.2.4. Ta sama osoba może być rektorem nie więcej niż przez 2 następujące po sobie
kadencje. W przypadku wygaśnięcia mandatu rektora i uzupełniającego wyboru rektora na
okres do końca kadencji, tego okresu nie wlicza się do liczby kadencji, o których mowa
w zdaniu poprzedzającym.
1.2.5. Kadencja rektora trwa 4 lata i rozpoczyna się w dniu 1 września roku, w którym został
wybrany.
1.2.6. Wyboru rektora dokonuje Uczelniane Kolegium Elektorów. (§25 ust. 1-6 Statutu).

1.3. Senat Politechniki Gdańskiej
1.3.1. Senat jest organem kolegialnym uczelni, w skład którego wchodzą przedstawiciele
wszystkich grup wspólnoty uczelni określonych w Ustawie i Statucie. Po wyborze rektora
ustępujący senat na wniosek rektora-elekta określa liczbowy skład senatu oraz liczby
przedstawicieli każdej z grup wyborczych i na tej podstawie Uczelniana Komisja Wyborcza
dokonuje podziału mandatów, o których mowa w §29 ust. 1 pkt 2-4 Statutu na
poszczególne okręgi wyborcze na zasadzie proporcjonalności.
Przedstawiciele grup wspólnoty Uczelni wchodzą w skład senatu przy zachowaniu
następujących proporcji określonych w §29 ust. 1 pkt 2-4 Statutu:
1. rektor (przewodniczący senatu)
grupa A (profesorowie i profesorowie uczelni, po dwóch z każdego
wydziału oraz najwyżej jeden przedstawiciel z pozostałych jednostek
pozawydziałowych)

1
>
50%

przedstawiciele pozostałych grup wyborczych:
1. grupa B (pozostali nauczyciele akademiccy oraz pracownicy niebędący
nauczycielami akademickimi)

>25%

2. grupa C (studenci oraz doktoranci)

>20%

1.3.2. Do senatu może być wybierana osoba, która spełnia warunki określone w art. 20
ust. 1 pkt. 1-5 i 7 Ustawy w związku z art. 29 ust. 4 Ustawy, tj.:
1) ma pełną zdolność do czynności prawnych;
2) korzysta z pełni praw publicznych;
3) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne
przestępstwo skarbowe;
4) nie była karana karą dyscyplinarną;
5) w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. nie pracowała w organach
bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r.
o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-

1990 oraz treści tych dokumentów (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 430), nie pełniła w nich
służby ani nie współpracowała z tymi organami;
6) posiada wykształcenie wyższe – (nie dotyczy kandydatów na członków senatu);
7) nie ukończyła 67. roku życia do dnia rozpoczęcia kadencji.
1.3.3.Ta sama osoba może być członkiem senatu nie dłużej niż przez dwie następujące po
sobie kadencje. Przepis nie dotyczy osoby wybranej na funkcję rektora. (§30 ust. 2 Statutu)
1.3.4. Tryb wyboru do senatu przedstawicieli studentów i doktorantów, w tym zasady
informowania przewodniczącego uczelnianej komisji wyborczej o terminach i wynikach
wyborów oraz czas trwania ich członkostwa w senacie określa odpowiednio regulamin
samorządu studenckiego oraz regulamin samorządu doktorantów. (§30 ust. 3 Statutu)

1.4. Rada uczelni
1.4.1. Rada uczelni jest organem kolegialnym uczelni.
1.4.2. W skład rady uczelni wchodzi 7 osób:
1) 6 osób powoływanych przez senat, w tym 3 osoby spoza Uczelni i 3 osoby ze wspólnoty
Uczelni;
2) przewodniczący samorządu studenckiego.
1.4.3. Członkiem rady uczelni może być osoba, która spełnia wymagania, określone
w art. 20 ust. 1 pkt 1–7 Ustawy, tj.:
1) ma pełną zdolność do czynności prawnych;
2) korzysta z pełni praw publicznych;
3) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne
przestępstwo skarbowe;
4) nie była karana karą dyscyplinarną;
5) w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. nie pracowała w organach
bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r.
o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 19441990 oraz treści tych dokumentów (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 430), nie pełniła w nich
służby ani nie współpracowała z tymi organami;
6) posiada wykształcenie wyższe – w przypadku członków rady uczelni, o których mowa
w art. 19 ust. 1 pkt 1 Ustawy i p. 1.4.2. pkt 1 niniejszej Instrukcji;
7) nie ukończyła 67. roku życia do dnia rozpoczęcia kadencji.
1.4.4. Członkostwa w radzie uczelni nie można łączyć z pełnieniem funkcji organu
Politechniki Gdańskiej lub innej uczelni, członkostwem w radzie innej uczelni ani
zatrudnieniem w administracji publicznej.

1.4.5. Kadencja rady uczelni trwa 4 lata i rozpoczyna się w dniu 1 stycznia roku
następującego po roku, w którym rozpoczęła się kadencja senatu.
1.4.6. Członków rady uczelni powołuje i odwołuje senat w trybie określonym w Regulaminie
wyborczym Politechniki Gdańskiej, stanowiącym załącznik nr 5 do Statutu oraz niniejszej
Instrukcji uchwalonej zgodnie ze Statutem i Regulaminem.
1.4.7. Ta sama osoba może być członkiem rady uczelni nie więcej niż przez dwie
następujące po sobie kadencje. Okresu, o którym mowa w §37 ust. 4 Statutu, nie wlicza się
do liczby tych kadencji.

1.5. Rada dyscypliny naukowej/rada dziedziny naukowej
1.5.1. Rada dyscypliny naukowej lub rada dziedziny naukowej jest organem kolegialnym
Uczelni.
1.5.2. Rektor tworzy i likwiduje rady dyscyplin naukowych lub rady dziedzin naukowych po
zasięgnięciu opinii senatu.
1.5.3. Rektor wskazuje wydział, na którym dana rada będzie umocowana organizacyjnie.
Dla danej dyscypliny/dziedziny może być utworzona tylko jedna rada.
1.5.4. Rada dyscypliny naukowej składa się z 12–24 członków, a rada dziedziny naukowej
z 18–36 członków. Liczbę członków poszczególnych rad dyscyplin naukowych/rad dziedzin
naukowych ustala rektor po zaopiniowaniu przez senat.
1.5.5. W radzie dziedzin naukowych powinni być reprezentowani w równej liczbie
przedstawiciele każdej dyscypliny, w której Uczelnia posiada uprawnienia do nadawania
stopni naukowych, wchodzącej w skład danej dziedziny.
1.5.6. Członkami rad dyscyplin naukowych/rad dziedzin naukowych mogą być pracownicy
badawczy lub badawczo-dydaktyczni posiadający stopień doktora, doktora habilitowanego
lub tytuł profesora, przy czym nie mniej niż 2/3 członków rady stanowią osoby posiadające
tytuł profesora, stopień doktora habilitowanego lub uprawnienia równoważne uprawnieniom
wynikającym z posiadania stopnia doktora habilitowanego, reprezentującymi daną
dyscyplinę/dziedzinę.
1.5.7. W pracach rad dyscyplin naukowych i rad dziedzin naukowych uczestniczą, z głosem
doradczym, przedstawiciele doktorantów wskazani przez samorząd doktorantów, po
jednym w każdej radzie.
1.5.8. Do osób będących członkami rad dyscyplin naukowych i rad dziedzin naukowych
stosuje się odpowiednio przepisy art. 20 ust. 1 pkt 1–7 oraz ust. 2–4 Ustawy.
1.5.9. W skład rady dyscypliny/dziedziny wchodzą:
1) nauczyciele akademiccy powołani przez rektora – w liczbie nie większej niż 1/2 członków
rady;
2) nauczyciele akademiccy wyłonieni w drodze wyborów – w liczbie odpowiadającej liczbie
miejsc pozostałych do obsadzenia po powołaniu, o którym mowa w pkt 1 powyżej,
w sposób określony w p. 5.5 niniejszej instrukcji.

1.6. Utrata mandatu organu jednoosobowego lub członka organu kolegialnego,
a także członka UKE
1.6.1. Wygaśnięcie mandatu organu jednoosobowego lub członka organu kolegialnego,
a także członka UKE następuje w przypadkach wskazanych odpowiednio w Ustawie
i Statucie.
1.6.2. Organ właściwy do stwierdzenia wygaśnięcia mandatu organu jednoosobowego lub
członka organu kolegialnego, a także członka UKE zawiadamia właściwą komisję/organ
wyborczy w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających, zgodnie z p. 6 niniejszej
instrukcji.
2. OKRĘGI I KOMISJE WYBORCZE
2.1. Okręgi wyborcze
Uchwałą Senatu PG nr 382/2019/XXIV z 20 listopada 2019 r. utworzono okręgi wyborcze
związane ze strukturą uczelni, w tym: 9 okręgów wyborczych (OW) obejmujących
poszczególne wydziały, w których wybory prowadzą Wydziałowe Komisje Wyborcze
(WKW) oraz 2 okręgi wyborcze obejmujące jednostki ogólnouczelniane i pozostałe
jednostki ogólnouczelniane, w których wybory prowadzą Okręgowe Komisje Wyborcze
(OKW):
Wydział Architektury
Wydział Chemiczny
Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
Wydział Elektrotechniki i Automatyki
Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej
Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
Wydział Mechaniczny
Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa
Wydział Zarządzania i Ekonomii
Jednostki ogólnouczelniane:
Centrum Nauczania Matematyki i Kształcenia na Odległość
Centrum Języków Obcych
Centrum Sportu Akademickiego Politechniki Gdańskiej
Biblioteka Główna
OW11 Pozostałe jednostki ogólnouczelniane:
Administracja Centralna
Centrum Informatyczne TASK
Centrum Morskich Technologii Militarnych
Centrum Usług Informatycznych
Centrum Transferu Wiedzy i Technologii
Centrum Zaawansowanych Technologii
Szkoła Doktorska
Szkoła Doktorska Wdrożeniowa
OW1
OW2
OW3
OW4
OW5
OW6
OW7
OW8
OW9
OW10

2.2. Komisje wyborcze
2.2.1. Celem zorganizowania i przeprowadzenia wyborów zostały powołane komisje
wyborcze:
1) Uczelniana Komisja Wyborcza (UKW), powołana przez senat w składzie 7 osób, w tym
jej przewodniczący,
2) wydziałowe i okręgowe komisje wyborcze, powołane przez rektora, liczące od pięciu do
siedmiu osób, w tym ich przewodniczący.
Składy osobowe powołanych do 30 listopada 2019 r. komisji do przeprowadzenia wyborów
na kadencję 2020-2024 podane są do wiadomości społeczności akademickiej Uczelni.
Wszelkie informacje, komunikaty i aktualności dotyczące wyborów są umieszczane na
stronie głównej Politechniki Gdańskiej (www.pg.edu.pl) w sekcji „Uczelnia” w zakładce
WYBORY 2020-2024.
2.2.2. Uczelniana Komisja Wyborcza
Do zadań Uczelnianej Komisji Wyborczej należy organizowanie i nadzorowanie przebiegu
wyborów w Uczelni, a w szczególności:
1) opracowanie zatwierdzanej przez senat instrukcji wyborczej, w której ustala się
szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów w Uczelni, w tym terminarz czynności
wyborczych;
2) podział mandatów w uczelnianym kolegium elektorów według stanu zatrudnienia na
dzień 1 stycznia roku wyborów;
3) podział mandatów, o których mowa w §29 ust. 3 Statutu, określonych przez
ustępujący senat, na poszczególne okręgi wyborcze;
4) przyjmowanie zgłoszeń kandydatów na rektora;
5) ogłaszanie listy zgłoszonych i wskazanych kandydatów na funkcję rektora;
6) nadzorowanie przebiegu wyborów w okręgach wyborczych;
7) organizowanie i przeprowadzanie zebrań wyborczych w celu wyboru rektora;
8) stwierdzenie wyboru członków uczelnianego kolegium elektorów;
9) rozstrzyganie wątpliwości dotyczących spraw związanych z przebiegiem wyborów;
10) rozstrzyganie protestów wyborczych;
11) stwierdzenie nieważności wyborów w przypadku ich nieprawidłowego przebiegu;
12) zabezpieczenie dokumentacji wyborów.
Przewodniczący Uczelnianej Komisji Wyborczej wydaje akt stwierdzający wybór rektora
oraz mandaty członków Uczelnianego Kolegium Elektorów. Organizacyjną obsługę
Uczelnianej Komisji Wyborczej zapewnia Biuro Rektora, a techniczną Dział Gospodarczy.

2.2.3. Wydziałowe/Okręgowe Komisje Wyborcze
Do zadań wydziałowej/okręgowej komisji wyborczej należy w szczególności:
1) ustalenie szczegółowego terminarza czynności wyborczych;
2) organizowanie i przeprowadzanie wydziałowych zebrań wyborczych w celu wyboru:
członków senatu, członków rady dyscypliny naukowej/dziedziny naukowej uczelnianego
kolegium elektorów oraz wybieralnej części rady wydziału spośród nauczycieli
akademickich i pozostałych pracowników okręgu wyborczego;
3) informowanie uczelnianej komisji wyborczej o ustalonym szczegółowym terminarzu
czynności wyborczych oraz o przebiegu i wynikach wyborów (w formie pisemnych
protokołów);
4) zabezpieczenie dokumentacji wyborów.
Przewodniczący Wydziałowej/Okręgowej Komisji Wyborczej wydaje akty stwierdzające
wybór do rady dyscypliny naukowej/dziedziny naukowej i do rady wydziału
2.2.4. Techniczną obsługę Wydziałowych Komisji Wyborczych OW1–OW9 zapewniają
kierownicy tych jednostek, techniczną obsługę Okręgowych Komisji Wyborczych zapewnia:
w okręgach wyborczych OW10 dyrektor Centrum Nauczania Matematyki i Kształcenia na
Odległość, we współpracy z dyrektorami pozostałych jednostek uczelnianych wchodzących
w skład OW10, w okręgu wyborczym OW11 – kanclerz Uczelni.

3. ZEBRANIA WYBORCZE, PRZYGOTOWANIE LIST WYBORCZYCH I PRZEBIEG
GŁOSOWANIA
3.1. Zebrania wyborcze, z zastrzeżeniem odrębnych przepisów dotyczących wyborów
do rady uczelni oraz pkt 5.2.8 ppkt 1) i 2) Instrukcji organizują i przeprowadzają komisje
wyborcze. Zebranie prowadzi przewodniczący komisji wyborczej z udziałem członków
komisji wyborczej.
Przewodniczący komisji wyborczej może upoważnić jednego z członków komisji do
pełnienia funkcji przewodniczącego zebrania.
3.1.1. Organizowane są następujące zebrania wyborcze:
1) zebrania wyborcze UKW oraz WKW i OKW, podczas których wyborcy zgłaszają
kandydatów do organu jednoosobowego – rektora, organów kolegialnych: senatu,
wybieralnej części rady dyscypliny naukowej/rady dziedziny naukowej, oraz do UKE,
a ponadto do wybieralnych przedstawicieli rad wydziałów i centrów, w których takie rady
zostały utworzone;
2) zebrania wyborcze WKW, OKW i połączonych okręgów wyborczych, podczas których
wyborcy wybierają elektorów do UKE oraz przedstawicieli do organów kolegialnych
tj. senatu i rady dziedziny/dyscypliny naukowej, a ponadto wybieralnych przedstawicieli
rad wydziałów rad wydziałów i centrów, w których takie rady zostały utworzone,

3) zebrania wyborcze UKE, podczas których elektorzy wskazują kandydatów na rektora
oraz wybierają rektora.
3.1.2. Na zebraniu wyborczym nie prowadzi się dyskusji o kandydatach, ani nie prowadzi
się agitacji wyborczej. Głosowanie na kandydatów odbywa się w trybie tajnym.
3.1.3. Czas i miejsce zgłaszania kandydatów, jak i zebrań wyborczych podaje się do
wiadomości nie później niż 48 godzin przed zebraniem, z wyłączeniem dni wolnych
od pracy.
3.1.4. Zebranie wyborcze zwołane w celu wyboru rektora jest ważne, gdy w zebraniu
uczestniczy nie mniej niż 2/3 członków uczelnianego kolegium elektorów. Zebrania
wyborcze zwołane w celu wyboru organów kolegialnych oraz Uczelnianego Kolegium
Elektorów, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych (§11 Regulaminu) dotyczących rady
uczelni, są ważne niezależnie od liczby oddanych głosów.
3.1.5. Wybory są rozstrzygane w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów, to
jest ponad połową oddanych głosów ważnych, z zastrzeżeniem p. 3.4 poniżej.
3.1.6 W przypadku nie obsadzenia wszystkich mandatów, również w drodze ponowienia
głosowania, UKW, na wniosek przewodniczącego właściwej komisji wyborczej, może
wyrazić zgodę na odpowiednie zastosowanie pkt 3.5.5 Instrukcji.
3.2. Listy uprawnionych do głosowania i kandydatów
3.2.1. Listy i liczby pracowników Uczelni, którym przysługuje czynne i bierne prawo
wyborcze w okręgach wyborczych sporządza Dział Osobowy wg stanu zatrudnienia na
dzień 1 stycznia roku wyborczego. Wymienione listy i dane liczbowe przekazywane są
Uczelnianej Komisji Wyborczej oraz odpowiednim wydziałowym i okręgowym komisjom
wyborczym oraz podlegają aktualizacji na dzień wyborów, na wniosek przewodniczących.
3.2.2. Listy uprawnionych do głosowania studentów i doktorantów przygotowują dziekanaty
w Okręgach Wyborczych OW1-OW9 oraz biuro Szkoły Doktorskiej wg stanu na dzień
30.11.2019 r., uaktualnionych na dzień odpowiednich wyborów przeprowadzanych do UKE
przez samorządy studentów i doktorantów.
3.2.3. Dokumentem do identyfikacji osób posiadających czynne prawo wyborcze jest:
dowód osobisty, legitymacja studenta lub doktoranta albo inny dokument tożsamości ze
zdjęciem.
3.2.4. Wstępna lista kandydatów z zastrzeżeniem przepisów odrębnych dotyczących
zgłaszania kandydatów na rektora i do rady uczelni jest tworzona w trybie tajnym, tzn.
przez wrzucenie przez wyborcę do urny kartki z nazwiskiem proponowanego kandydata
(lub kandydatów, gdy liczba mandatów jest większa). Liczba nazwisk na kartce zgłoszenia
nie może być większa od liczby obsadzanych miejsc (ale może być mniejsza). Zgłoszenie
jest nieważne, gdy liczba zgłoszonych kandydatów przekracza liczbę wybieranych osób.
Wstępna lista kandydatów jest podawana do wiadomości w komunikacie UKW
zamieszczonym na jej stronie.
3.2.5. Warunkiem wpisania kandydata na ostateczną listę do głosowania jest wyrażenie
przez niego, w formie pisemnej, zgody na kandydowanie oraz złożenie oświadczenia
o spełnieniu ustawowych i statutowych warunków wyboru, a ponadto w przypadku

kandydata urodzonego przed 1 sierpnia 1972 r. na stanowisko członka rady uczelni,
przedstawiciela do senatu, do rady dyscypliny naukowej/rady dziedziny naukowej,
Uczelnianego Kolegium Elektorów także złożenie oświadczenia o spełnieniu warunku
określonego w art. 20 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
w związku z art. 24 ust. 1, art. 25 ust. 2, art. 29 ust. 4, art. 32 ust. 1 ustawy Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce, tj. iż w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca
1990 r. nie pracował w organach bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 ustawy
z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów
bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów i złożył odpowiednie
oświadczenie lustracyjne, o którym mowa w ww. ustawie o ujawnianiu informacji
o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa (Dz.U. z 2019 r. poz. 430). Wzory
oświadczeń o spełnianiu ustawowych i statutowych warunków kandydowania na
poszczególne funkcje są określone w rozdziale 9 Instrukcji. Do rozdziału 9 Instrukcji,
w punktach 9.7/1 oraz 9.7/2 dołączono ponadto wzory oświadczeń/informacji składanych
do odpowiednich organów w trybie ustawy lustracyjnej  wersje elektroniczne wzoru
oświadczenia/informacji lustracyjnej znajdują się ponadto na stronie Instytutu Pamięci
Narodowej w zakładce Lustracja.
3.3. Głosowanie
3.3.1. Wyborcą Uczelnianego Kolegium Elektorów i organu kolegialnego (senat, rada
dyscypliny naukowej/dziedziny naukowej) jest członek wspólnoty uczelni, któremu
przysługuje czynne prawo wyborcze. Wyborcą organu jednoosobowego jest członek
Uczelnianego Kolegium Elektorów. Wyborca odbierając kartę do głosowania kwituje jej
odbiór własnoręcznym podpisem.
3.3.2. Na zebraniu wyborczym organu jednoosobowego, przed przystąpieniem do
głosowania, wyborcy (elektorzy) wybierają spośród siebie komisję skrutacyjną
(z wykluczeniem osób kandydujących) która, konstytuując się, wyznacza swego
przewodniczącego. Komisja skrutacyjna liczy 5 osób. Komisja skrutacyjna sprawdza listy
obecności uprawnionych do głosowania i stwierdza prawomocność zebrania wyborczego.
3.3.3. Wyborcom wydawane są kartki do głosowania z nazwiskami kandydatów. W innych
przypadkach kartki do głosowania z nazwiskami kandydatów są przygotowywane
i rozdawane dopiero po ustaleniu listy kandydatów w toku zebrania wyborczego.
3.3.4. Urzędowa karta do głosowania zawiera alfabetyczny wykaz kandydatów, obok
których znajdują się pola do umieszczenia znaku wyboru. Wybór polega na umieszczeniu
znaku X w polu przy nazwisku danego kandydata. Głos jest ważny, jeżeli liczba
zaznaczonych pól nie przewyższa liczby mandatów do obsadzenia. Niezaznaczenie
żadnego z pól oznacza głos ważny wstrzymujący się. W pozostałych przypadkach (np.
w przypadku zaznaczenia większej liczby pól niż wynosi liczba mandatów lub postawienia
innego znaku niż X) głos jest nieważny.
3.3.5. Jeżeli kandyduje tylko jedna osoba, to karta do głosowania zawiera, oprócz nazwiska
kandydata, także trzy pola odpowiadające opcjom: TAK, NIE oraz WSTRZYMUJĘ SIĘ.
Wyrażenie woli wyborcy polega na umieszczeniu znaku X tylko w jednym z tych pól.
W przypadku braku znaku X w którymkolwiek z pól, albo zaznaczenia większej liczby pól
niż jedno – głos jest nieważny. Jeżeli jedyny kandydat nie uzyska wymaganej większości,
należy ponowić procedurę zgłaszania kandydatów i powtórzyć wybory. Procedurę i terminy
nowych wyborów ustala właściwa komisja wyborcza.

3.3.6. Wyborca składa do zapieczętowanej urny swój głos na urzędowej karcie w obecności
co najmniej dwóch członków odpowiedniej komisji wyborczej.
3.3.7. Głos jest nieważny, jeśli został oddany na karcie innej niż urzędowa.
3.4. Otwarcie urny i obliczenie głosów
Po głosowaniu na organ jednoosobowy przeprowadzonym przez UKW, urnę z głosami
otrzymuje komisja skrutacyjna. Po otwarciu urny i obliczeniu oddanych głosów, komisja
skrutacyjna sporządza protokół, który jest odczytywany przez jej przewodniczącego. Jeśli
nie można ustalić wszystkich zwycięzców, komisja skrutacyjna wnioskuje do
przewodniczącego zebrania o przeprowadzenie następnego głosowania.
Podczas wyborów do UKE, senatu, rady dyscypliny naukowej/dziedziny naukowej i rady
wydziału powyższe czynności wykonują odpowiednie komisje wyborcze.
3.5. Ponowienie głosowania
3.5.1. W przypadku podjęcia decyzji o ponownym głosowaniu ‒ głosowanie jest ponawiane
tylko na nieobsadzone mandaty. Jeśli wybory nie dotyczą organu jednoosobowego
Politechniki Gdańskiej, to w maksimum trzech dalszych turach głosowania eliminuje się
kolejno kandydatów z najmniejszą liczbą głosów, przyjmując następujące zasady:
1) pierwsza tura ponownego głosowania ‒ liczba kandydatów jest dwukrotnie większa od
liczby nieobsadzonych mandatów,
2) druga tura ponownego głosowania ‒ liczba kandydatów jest większa o połowę od liczby
nieobsadzonych mandatów,
3) trzecia tura ponownego głosowania ‒ liczba kandydatów jest większa o jedną czwartą od
liczby nieobsadzonych mandatów,
W przypadku uzyskania z obliczeń ułamkowej liczby kandydatów zaokrągla się ją w górę.
3.5.2. W ostatniej trzeciej turze ponownego głosowania, w przypadku kiedy w wyborach do
senatu lub do uczelnianego kolegium elektorów, przeprowadzanych w okręgach
obejmujących jednostki niebędące wydziałami, w dwóch turach ponownego głosowania
pozostały mandaty nieobsadzone z powodu braku większości bezwzględnej, przeprowadza
się w kolejnym terminie turę trzecią, w której wybór zostaje dokonany na podstawie zwykłej
większości głosów. (§16 ust. 4 Regulaminu).
3.5.3. W przypadku wyborów organu jednoosobowego, jeżeli na liście kandydatów jest
więcej niż dwie osoby i żadna z kandydatur nie uzyska wymaganej większości, to w każdej
kolejnej turze z listy wykreśla się nazwisko kandydata, który uzyskał najmniej głosów. Jeśli
taką samą, najmniejszą, liczbę głosów otrzymają dwie, lub większa liczba osób, głosowanie
powtarza się jednokrotnie bez wykreślenia żadnego z kandydatów. W przypadku, gdy
ponownie dwóch lub więcej kandydatów (tych samych lub innych) otrzyma tę samą
najmniejszą liczbę głosów, wszyscy oni są wykreślani z listy.
3.5.4. Jeżeli kandydują tylko dwie osoby i żadna z nich nie uzyska w głosowaniu
wymaganej większości, to głosowanie powtarza się jednokrotnie. Jeżeli powtórne

głosowanie również nie przesądzi wyboru, należy ponownie zgłosić kandydatów
i powtórzyć wybory.
3.5.5. Brak rozstrzygnięcia wyboru organu jednoosobowego powoduje konieczność
powtarzania całej procedury dotyczącej tego wyboru, zgodnie z rozdz. 3. niniejszej
instrukcji wyborczej.
3.6. Ogłoszenie wyników
3.6.1. Po zakończeniu wyborów przewodniczący komisji wyborczej ogłasza wynik wyborów
i sporządza protokół z ich przebiegu.
3.6.2. Studenci i doktoranci (grupa C) dokonują wyboru w trybie i na okres określony we
własnych regulaminach samorządów (art. 25 ust. 4 i art. 30 ust. 3 Ustawy, §6 ust. 7, §9
ust. 4 i 5 §13 ust. 2 i 3 Regulaminu).
4. UCZELNIANE KOLEGIUM ELEKTORÓW I WYBORY ELEKTORÓW
4.1. Zadaniem Uczelnianego Kolegium Elektorów (UKE) jest dokonanie wyboru rektora.
4.2. Całkowita liczba członków Uczelnianego Kolegium Elektorów równa jest potrojonej
liczbie członków ustępującego senatu. Procentowy udział przedstawicieli poszczególnych
grup wspólnoty Uczelni ustala ustępujący senat w granicach odpowiadających
procentowemu udziałowi tych grup przewidzianych w statucie dla senatu następnej
kadencji, przy czym nie mniej niż 20% stanowią studenci i doktoranci. Liczbę studentów
i doktorantów ustala się proporcjonalnie do liczebności obu tych grup w Uczelni, z tym,
że każda z tych grup jest reprezentowana co najmniej przez jednego przedstawiciela.
4.3. Reprezentantów poszczególnych grup wspólnota Uczelni wybiera spośród siebie
w okręgach wyborczych.
4.4. Członkiem kolegium elektorów może być osoba, która spełnia wymagania określone
w art. 20 ust. 1 pkt 1–5 i 7 Ustawy oraz §6 ust. 4 Regulaminu, tj.:
1) ma pełną zdolność do czynności prawnych;
2) korzysta z pełni praw publicznych;
3) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne
przestępstwo skarbowe;
4) nie była karana karą dyscyplinarną;
5) w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. nie pracowała w organach
bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r.
o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990
oraz treści tych dokumentów (t.j Dz.U. z 2019 r. poz. 430), nie pełniła w nich służby ani nie
współpracowała z tymi organami;
6) posiada wykształcenie wyższe (nie dotyczy członków UKE);
7) nie ukończyła 67. roku życia do dnia rozpoczęcia kadencji.

Art. 20 ust. 3 i 4 Ustawy stosuje się odpowiednio.
4.5. Przewodniczącym Uczelnianego Kolegium Elektorów jest najstarszy z elektorów
będący nauczycielem akademickim. Uczelniana Komisja Wyborcza dokonując stwierdzenia
wyboru UKE wskazuje, kto na podstawie Statutu, jest Przewodniczącym UKE.
Do zadań Przewodniczącego UKE należy:
1) zawiadomienie ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego o dokonanym
wyborze rektora;
2) stwierdzenie wygaśnięcia mandatu rektora.
Ponadto, w związku z treścią §5 ust. 6 Regulaminu, Przewodniczący UKE prowadzi
zebranie UKE mające na celu wskazanie przez UKE kandydata na rektora w trybie
opisanym w p. 5.2.8 podpunkt 2) Instrukcji.
4.6. Kadencja Uczelnianego Kolegium Elektorów trwa 4 lata i upływa z chwilą dokonania
wyboru kolegium na następną kadencję.
4.7. Elektorzy Uczelnianego Kolegium Elektorów są wyłaniani w wyborach
bezpośrednich, prowadzonych przez WKW i OKW w grupach A i B społeczności uczelni,
w 11 okręgach wyborczych, zgodnie z zasadami podanymi w rozdz. 3 niniejszej instrukcji.
Wzory oświadczeń kandydata na członka UKE są określone w rozdziale 9 pkt 1 oraz 9.7/1
lub 9.7/2 Instrukcji.
4.8. Tryb powołania do Uczelnianego Kolegium Elektorów studentów i doktorantów oraz
czas trwania ich członkostwa w kolegium elektorów określa odpowiednio regulamin
samorządu studenckiego i regulamin samorządu doktorantów.
4.9. Uczelniane Kolegium Elektorów wybierane w roku 2020, składa się z 135 elektorów,
co odpowiada potrojonej liczbie 45 członków ustępującego senatu. W skład UKE wchodzą
przedstawiciele wszystkich grup wyborczych wspólnoty uczelni. Procentowy udział
przedstawicieli poszczególnych grup społeczności akademickiej ustala ustępujący senat
w granicach odpowiadających procentowemu udziałowi tych grup w senacie  odpowiednio
do punktu 1.3.1 niniejszej instrukcji:
grupa A (profesorowie i profesorowie uczelni)

54,8% (74 elektorów)

grupa B (pozostali nauczyciele akademiccy i pracownicy
niebędący nauczycielami akademickimi)

25,2% (34 elektorów)

grupa C (studenci i doktoranci)

20% (27 elektorów)

4.9.1. Liczby mandatów UKE w poszczególnych okręgach wyborczych wynikają ze
stosunku liczby pracowników określonej grupy (A, B) zatrudnionych w danym okręgu
wyborczym do liczby wszystkich pracowników tej grupy zatrudnionych w Uczelni, którym
przysługuje czynne prawo wyborcze.
4.9.2. Obliczenia i podziału liczby mandatów UKE przypisanych poszczególnym
okręgom wyborczym przeprowadza Uczelniana Komisja Wyborcza zgodnie z §6
Regulaminu.

4.9.3. Podział mandatów UKE w grupie C ustala się proporcjonalnie do liczebności obu
tych grup w Uczelni określonych przez Dział Kształcenia, Dział Spraw Naukowych i Szkołę
Doktorską na podstawie stanu na dzień 30 listopada 2019 r. z tym, że studenci i doktoranci
są reprezentowani co najmniej przez jednego przedstawiciela każdej z tych grup (art. 25
ust. 1 Ustawy).
4.9.4. Wyboru elektorów grupy A do UKE dokonuje się na zebraniach wyborczych
organizowanych przez komisje wyborcze w okręgach wyborczych OW1÷OW9. Nauczyciele
akademiccy z grupy A pracowników dydaktycznych zatrudnionych w OW10 i OW11 zostają
przypisani do OW5.
4.9.5. Wyboru elektorów grupy C do UKE dokonuje samorząd studentów Uczelni
i samorząd doktorantów Uczelni (zgodnie z zasadami regulaminów tych samorządów).
4.9.6. Wybory elektorów grupy B do UKE przeprowadza się w okręgach wyborczych
wyszczególnionych w pkt. 2.1 Instrukcji Wyborczej.
5. WYBORY ORGANÓW POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ I INNE
5.1. Informacje ogólne
5.1.1. Wszelkie informacje, komunikaty i aktualności dotyczące wyborów są umieszczane
na stronie głównej Politechniki Gdańskiej (www.pg.edu.pl) w sekcji „Uczelnia” w zakładce
WYBORY.
5.1.2. Sylwetki Kandydatów na funkcję Rektora PG prezentowane są alfabetycznie, po
ogłoszeniu ostatecznej listy kandydatów na rektora, w sekcji „Uczelnia” w zakładce
WYBORY 2020-2024.
W celu ujednolicenia sposobu prezentacji sylwetek kandydatów informacje o kandydatach
powinny zawierać:
- aktualne portretowe zdjęcie kandydata,
- dostarczony przez kandydata biogram (maksymalnie 1 strona A4),
- dostarczony przez kandydata program wyborczy (maksymalnie 8 stron A4).
Dział Promocji odpowiada za obsługę techniczną związaną z zamieszczaniem informacji
o kandydatach (wraz z wykonaniem zdjęcia kandydata).
Zarówno program, jak i biogram mogą zawierać linki przekierowujące na inne strony
wskazane przez kandydata w celu przekazania dodatkowych informacji na swój temat.
5.1.3. Biuro Rektora na wniosek kandydatów na rektora jest zobowiązane zapewnić
organizacyjną obsługę, a Dział Gospodarczy – obsługę techniczną przedwyborczych
zebrań informacyjnych zwoływanych przez UKW w takim terminie, aby zakończyły się nie
później niż 24 godziny przed terminem zebrania wyborczego.

5.2. Wybory rektora
5.2.1. Zgłoszenie kandydata na rektora następuje w formie pisemnej do Uczelnianej Komisji
Wyborczej w terminie określonym w kalendarzu wyborczym.
Do dokonania zgłoszenia uprawnieni są:
1) członkowie rady Uczelni;
2) każdy członek wspólnoty Uczelni.

5.2.2. Kandydat na rektora musi spełniać warunki wymienione w §25 ust. 1 Statutu, a także
musi pisemnie wyrazić zgodę na kandydowanie, w trybie i terminie określonym w p. 5.2.5
niniejszej Instrukcji.
5.2.3. Informację o czasie i miejscu przyjmowania zgłoszeń kandydatur przez UKW podaje
się do wiadomości nie później niż 48 godzin przed wyznaczonym terminem, przy czym nie
liczy się dni wolnych od pracy.
5.2.4. Tryb zgłaszania kandydatur jest tajny. Po otwarciu urny Uczelniana Komisja
Wyborcza ogłasza wstępną listę kandydatów i zawiadamia pisemnie każdą zgłoszoną
osobę.
5.2.5. Zgłoszony kandydat powinien złożyć na ręce przewodniczącego UKW, w ciągu 2 dni
(48 godzin) roboczych po ogłoszeniu przez UKW wstępnej listy kandydatów, pisemne
oświadczenie o zgodzie na kandydowanie oraz oświadczenie o spełnieniu warunków
określonych w §25 ust. 1 Statutu i o złożeniu oświadczenia lustracyjnego, o którym mowa
w pkt 3.2.5. Instrukcji. Wzory oświadczeń są określone w rozdziale 9 p. 2 oraz 9.7/1 lub
9.7/2 Instrukcji. Brak pisemnej zgody złożonej w tym terminie lub brak któregokolwiek
z pozostałych wymienionych oświadczeń uważany jest za rezygnację z kandydowania.
5.2.6. Uczelniana Komisja Wyborcza przedkłada senatowi do zaopiniowania osoby, które
wyraziły zgodę na kandydowanie i złożyły oświadczenia, o których mowa w p. 5.2.5
niniejszej Instrukcji. Senat w terminie określonym w kalendarzu wyborczym wyraża opinię
dotyczącą każdej z przedstawionych osób w głosowaniu tajnym.
5.2.7. Senat w terminie określonym w kalendarzu wyborczym przekazuje radzie uczelni
i UKE listę kandydatów wraz z wynikami głosowania.
5.2.8. Spośród osób zaopiniowanych przez senat, w terminie określonym w kalendarzu
wyborczym:
1) rada uczelni wskazuje nie mniej niż 2 i nie więcej niż 7 kandydatów na rektora;
2) Uczelniane Kolegium Elektorów w głosowaniu tajnym wskazuje kandydatów na rektora –
każdy członek Uczelnianego Kolegium Elektorów może poprzeć tylko jednego kandydata.
Wskazanym przez UKE jako kandydat na rektora jest każdy kandydat, który otrzymał co
najmniej 15 głosów poparcia. Głosowanie w sprawie wskazania kandydata organizuje
i przeprowadza przewodniczący Uczelnianego Kolegium Elektorów. Wyniki głosowania
przekazuje do Uczelnianej Komisji Wyborczej w terminie określonym w kalendarzu
wyborczym.
5.2.9. Po wskazaniu kandydatów przez uprawnione organy, tj. radę uczelni i UKE lub po
upływie terminu określonego w kalendarzu wyborczym UKW, co najmniej 7 dni przed
wyborami, podaje do wiadomości ostateczną listę kandydatów na rektora.
5.2.10. Rektor jest wybierany przez UKE na zebraniu wyborczym. UKW podaje do
wiadomości informację o czasie i miejscu zebrania wyborczego UKE nie później niż 48
godzin przed wyznaczonym terminem zebrania, przy czym nie liczy się dni wolnych od
pracy.
5.2.11. Zebranie wyborcze UKE prowadzi Uczelniana Komisja Wyborcza zgodnie
z ogólnymi zasadami przedstawionymi w rozdz. 3. niniejszej Instrukcji. W czasie wyborów

rektora w zebraniu wyborczym elektorów UKE mogą także uczestniczyć kandydaci na
rektora.
5.2.12. Po zakończeniu wyborów przewodniczący UKW wydaje akt stwierdzający wybór
rektora natomiast przewodniczący UKE niezwłocznie powiadamia o tym ministra
i urzędującego rektora.

5.3. Wybory do senatu
5.3.1. Wyboru przedstawicieli do senatu spośród grupy wyborczej A profesorów
i profesorów uczelni którym przysługuje bierne prawo wyborcze, dokonują ze swojego
grona profesorowie i profesorowie uczelni posiadający czynne prawo wyborcze. Wybory te
przeprowadzają Wydziałowe Komisje Wyborcze, z zastrzeżeniem p. 4.9.4. niniejszej
Instrukcji.
5.3.2. Wyboru przedstawicieli do senatu spośród pracowników grupy B nauczycieli
akademickich zatrudnionych na stanowiskach innych niż określone w p. 5.3.1 oraz
pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, dokonuje się we właściwych
Wydziałowych/Okręgowych Komisjach Wyborczych.
5.3.3. Wyboru przedstawicieli studentów do senatu dokonują studenci zgodnie z zasadami
regulaminu samorządu studentów. Wybory przeprowadza samorząd studentów.
5.3.4. Wyboru przedstawicieli doktorantów do senatu dokonują doktoranci zgodnie
z zasadami regulaminu samorządu doktorantów. Wybory przeprowadza samorząd
doktorantów.
5.3.5. Techniczną obsługę wyborów w połączonych okręgach zapewniają kierownicy
jednostek wchodzących w skład poszczególnych okręgów wyborczych.
5.3.6. Wzory oświadczeń kandydatów o spełnianiu ustawowych i statutowych warunków są
określone w rozdziale 9 p. 3 oraz 9.7/1 lub 9.7/2 Instrukcji.

5.4. Wybory do rady uczelni
5.4.1. Radę uczelni powołuje senat
Zgłaszanie kandydatów
5.4.2. Kandydatów na członków rady uczelni, o których mowa w p. 1.4.2 pkt 1) instrukcji,
zgłaszają członkowie Senatu Politechniki Gdańskiej nie później niż do 31 października roku
wyborów. Prawa zgłaszania kandydatów nie mają, niebędące członkami Senatu PG, osoby
wymienione w §31 ust. 2–3 Statutu, zapraszane do uczestniczenia w posiedzeniach senatu
z głosem doradczym.
5.4.3. Kandydatów należy zgłaszać pisemnie do Biura Rektora najpóźniej 7 dni przed
wyznaczonym terminem zatwierdzenia kandydatów przez senat uczelni.
5.4.4. Zgłoszenie powinno zawierać pisemne oświadczenie kandydata o zgodzie na
kandydowanie oraz pozostałe oświadczenia wymienione w p. 1.4.3, 1.4.4 oraz 3.2.5
instrukcji. Wzory zgłoszenia i oświadczeń są określone w p. 9.4 i 9.5 oraz 9.7/1 lub 9.7/2
Instrukcji. Wnioski niekompletne oraz składane z pominięciem opisanych procedur nie będą
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5.4.5. Na podstawie zgłoszeń spełniających warunki określone w p. 5.4.4 tworzone są dwie
listy zgłoszonych kandydatów: członków wspólnoty uczelni oraz spoza wspólnoty uczelni.
Zatwierdzanie kandydatów
5.4.6. Senat zatwierdza każdego kandydata na członka rady uczelni oddzielnie
w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej
połowy członków senatu.
5.4.7. Przez bezwzględną większość głosów należy rozumieć, że została za kandydatem
oddana liczba głosów co najmniej o jeden większa od sumy pozostałych ważnie oddanych
głosów (przeciw i wstrzymujących się).
5.4.8. Głosowanie przez senat uczelni poprzedzone jest prezentacją sylwetek kandydatów,
w kolejności alfabetycznej. Sylwetka kandydata prezentowana jest przez zgłaszającego go
członka senatu.
5.4.9. W przypadku, gdy liczba zatwierdzonych kandydatów jest mniejsza niż liczba
mandatów przewodniczący senatu ogłasza dodatkowy nabór kandydatów. Kandydaci,
którzy nie uzyskali bezwzględnej większości głosów w poprzednim głosowaniu nie mogą
być ponownie zgłaszani.
5.4.10. Na podstawie wyników głosowania tworzone są dwie listy zatwierdzonych przez
senat kandydatów na członków rady uczelni: członków wspólnoty uczelni oraz spoza
wspólnoty uczelni.
Wybory spośród zatwierdzonych kandydatów
5.4.11. Wybory spośród zatwierdzonych przez senat kandydatów odbywają się na kolejnym
zwyczajnym posiedzeniu senatu.
5.4.12. Przed przystąpieniem do głosowania, członkowie senatu wybierają spośród siebie
komisję skrutacyjną (z wykluczeniem osób kandydujących) która, konstytuując się,
wyznacza swego przewodniczącego. Komisja skrutacyjna liczy 3 członków (łącznie
z przewodniczącym).
5.4.13. Senat dokonuje wyboru członków rady uczelni w głosowaniu tajnym, bezwzględną
większością głosów.
5.4.14. Członkom senatu wydawane są po dwie urzędowe karty do głosowania: jedna dla
kandydatów na członków rady uczelni ze wspólnoty uczelni i druga dla kandydatów na
członków rady uczelni spoza tej wspólnoty.
5.4.15. Karty do głosowania zawierają alfabetyczny wykaz kandydatów, obok których
znajdują się pola do umieszczenia znaku wyboru. Wybór polega na umieszczeniu znaku X
w polu odpowiadającym danemu kandydatowi.
5.4.16. Głos jest ważny, jeżeli liczba zaznaczonych pól nie przewyższa liczby mandatów do
obsadzenia.
5.4.17. Niezaznaczenie żadnego z pól oznacza głos ważny wstrzymujący się.

5.4.18. W pozostałych przypadkach (np. w przypadku zaznaczenia większej liczby pól niż
wynosi liczba mandatów lub zaznaczenia wyboru w sposób inny niż umieszczenie znaku X
w polu wyboru) głos jest nieważny.
5.4.19. Głos jest nieważny, jeśli został oddany na karcie innej niż urzędowa.
5.4.20. Z każdej listy wybrani zostają trzej kandydaci, którzy otrzymali kolejno największą
liczbę głosów pod warunkiem, że każdy z nich otrzymał bezwzględną większość głosów.
5.4.21. Jeżeli po pierwszej turze głosowania pozostają nieobsadzone mandaty,
prowadzone są kolejne tury głosowania w celu obsadzenia tych mandatów. W każdej
kolejnej turze, z listy wykreśla się nazwisko kandydata, który uzyskał najmniej głosów
w poprzedniej turze. Jeśli pozostał tylko jeden kandydat lub taką samą, najmniejszą, liczbę
głosów otrzymały dwie lub większa liczba osób, głosowanie powtarza się jednokrotnie bez
wykreślania żadnego z kandydatów.
5.4.22. W przypadku, gdy jedyny kandydat nie zostanie wybrany albo ponownie dwóch lub
więcej kandydatów (tych samych lub innych) otrzyma tę samą najmniejszą liczbę głosów,
wszyscy oni są wykreślani z listy.
5.4.23. Brak rozstrzygnięcia wyboru wszystkich członków rady powoduje konieczność
dodatkowego zgłoszenia kandydatów na nieobsadzone mandaty.
Wybór przewodniczącego rady uczelni
5.4.24. W terminie dwóch tygodni od powołania pierwszej rady uczelni, rada wskazuje
kandydata na przewodniczącego rady spośród wybranych członków rady niebędących
członkami wspólnoty uczelni.
5.4.25. Przewodniczącego rady uczelni wybiera senat w głosowaniu tajnym, bezwzględną
większością głosów.
5.4.26. W przypadku nieuzyskania wymaganej większości głosów przez kandydata
wskazanego przez radę, przewodniczący senatu zarządza powtórzenie procedury
zgłoszenia kandydata i głosowania nad kandydaturą przez senat.
Wykaz dokumentów niezbędnych do kandydowania
5.4.27. Do zgłoszenia kandydata należy dołączyć następujące dokumenty:
1) Wzór zgłoszenia kandydata ze zgodą na kandydowanie i przetwarzanie danych
osobowych;
2) Wzór oświadczenia kandydata o spełnianiu warunków członkostwa w radzie uczelni
określonych w art. 20 ust. 1 i 3 Ustawy i §34 Statutu oraz p. 1.4.4-1.4.5 Instrukcji;
3) Wzór oświadczenia kandydata o wykonaniu obowiązku lustracyjnego;
4) Informacja o kandydacie (biogram) o maksymalnej objętości 1800 znaków podpisana
przez kandydata;
5) Dokument potwierdzający ukończenie studiów w przypadku osób spoza wspólnoty
uczelni.

5.5. Wybory do rady dyscypliny naukowej lub rady dziedziny naukowej
5.5.1. Po utworzeniu przez rektora rad dyscyplin i dziedzin naukowych, o których mowa
w §39 ust. 1 Statutu i powołaniu przez rektora członków tych rad (wymienionych w §39
ust. 5 pkt. 1 Statutu) przeprowadzane są wybory pozostałych członków rad wymienionych
w §39 ust. 5 pkt. 2 Statutu.
5.5.2. Liczby wybieralnych przedstawicieli rad dyscyplin i rad dziedzin naukowych
Politechniki Gdańskiej, z uwzględnieniem podziału na grupy przedstawicieli wybieranych
spośród doktorów habilitowanych i profesorów oraz spośród doktorów określone zostaną
uchwałą senatu na wniosek rektora.
5.5.3. Członkami rad dyscyplin naukowych/rad dziedzin naukowych mogą być pracownicy
naukowo dydaktyczni i naukowi posiadający stopień doktora lub doktora habilitowanego lub
tytuł profesora, przy czym nie mniej niż 2/3 członków rady stanowią osoby posiadające tytuł
profesora lub stopień doktora habilitowanego lub uprawnienia równoważne uprawnieniom
wynikającym z posiadania stopnia doktora habilitowanego, reprezentującymi daną
dyscyplinę/dziedzinę.
5.5.4. Do osób będących członkami rad dyscyplin naukowych i rad dziedzin naukowych
stosuje się odpowiednio przepisy art. 20 ust. 1 pkt 1–7 oraz ust. 2–4 Ustawy.
5.5.5. Czynne i bierne prawo wyborcze w wyborach członków rady dyscypliny naukowej lub
rady dziedziny naukowej przysługuje wszystkim nauczycielom akademickim posiadającym
tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego lub doktora, zatrudnionym w Uczelni na
stanowiskach badawczo-dydaktycznych, dydaktycznych i badawczych w pełnym wymiarze
czasu pracy, deklarującym przynależność do danej dyscypliny lub dziedziny w co najmniej
25%, zgodnie z ostatnim oświadczeniem złożonym na podstawie art. 343 ust. 7 Ustawy.
Wzory pozostałych wymaganych oświadczeń kandydatów są określone w p. 9.6 oraz 9.7/1
lub 9.7/2 Instrukcji.
5.5.6. Zebranie wyborcze dotyczące wyboru członków rady dyscypliny lub rady dziedziny
zwołuje przewodniczący Wydziałowej Komisji Wyborczej wydziału, na którym dana rada
jest umocowana organizacyjnie. Zebrani wybierają przewodniczącego zebrania oraz
komisję skrutacyjną liczącą co najmniej trzy osoby.
5.5.7. Wybory przeprowadzane są odrębnie dla grupy kandydatów posiadających tytuł
profesora lub stopień doktora habilitowanego i dla grupy kandydatów posiadających stopień
doktora. Wyborcy głosują na kandydatów ze swojej grupy.
5.5.8. Do rady wybrani zostają kandydaci w kolejności największej liczby uzyskanych
głosów, którzy uzyskali bezwzględną większość głosów.
5.5.9. W wyborach do rady dziedziny naukowej wyborcy deklarujący przynależność do
danej dziedziny naukowej i wchodzącej w jej skład dyscypliny naukowej oddają głos
w wyborach kandydatów reprezentujących własną dyscyplinę.
5.5.10. W wyborach do rady dziedziny lub dyscypliny stosuje się odpowiednio ogólne
zasady podane w rozdz. 3 niniejszej instrukcji wyborczej.

5.6. Wybory do rady wydziału lub centrum
5.6.1. W skład rady wydziału, będącej ciałem opiniodawczo-doradczym dziekana wchodzą:
1) dziekan;
2) prodziekani;
3) przedstawiciele profesorów i doktorów habilitowanych w liczbie od 5 do 10 osób;
4) przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich (zwani dalej NA) w liczbie od 5 do
10 osób;
5) przedstawiciele pracowników niebędących NA w liczbie od 3 do 5 osób;
6) przedstawiciele studentów, stanowiący nie mniej niż 20% składu rady wydziału.
5.6.2. Liczbę wybieralnych przedstawicieli w radzie wydziału określa osoba wskazana do
pełnienia funkcji dziekana.
5.6.3. Przedstawicieli grupy pracowników do rady wydziału wymienionych w p. 5.6.1. ppkt
3)-5) wybierają pracownicy tej grupy na zebraniu wyborczym przeprowadzonym przez
właściwą Wydziałową Komisję Wyborczą.
5.6.4. Tryb wyboru przedstawicieli studentów i doktorantów do rady wydziału oraz czas
trwania ich członkostwa w radzie określa odpowiednio regulamin samorządu studenckiego
i regulamin samorządu doktorantów (§13 Regulaminu).
5.6.5. Wybory przedstawicieli do rady wydziału są prowadzone zgodnie z ogólnymi
zasadami podanymi w rozdz. 3 niniejszej Instrukcji.
5.6.6. Jeżeli w centrach lub innych jednostkach organizacyjnych utworzone są rady
jednostek jako ciała opiniodawczo-doradcze, powyższe zasady stosuje się odpowiednio.
6. WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE
6.1. Wygaśnięcie mandatu rektora lub pochodzącego z wyboru członka organu
kolegialnego oraz rady wydziału i centrum wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
kadencji wymaga dokonania wyboru uzupełniającego.
6.2. Uczelniane kolegium elektorów w ciągu miesiąca, z wyłączeniem okresu od 1 lipca do
31 sierpnia dokonuje wyboru rektora w trybie określonym w niniejszym regulaminie.
6.3. Terminy, o których mowa w p. 6.2 stosuje się również w przypadku dokonywania
wyborów uzupełniających członka organu kolegialnego.
6.4. Wygaśnięcie mandatu członka Uczelnianego Kolegium Elektorów wymaga dokonania
wyboru uzupełniającego w tym samym okręgu wyborczym i w tej samej grupie; ust. 1 i 2
niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio.
6.5. Wybór uzupełniający obowiązuje do końca kadencji, w której został dokonany.

7. USTALENIA PORZĄDKOWE
7.1. Kadencja komisji wyborczych powołanych w trybie określonym w §2 Regulaminu
wyborczego Politechniki Gdańskiej, trwa od daty ich ukonstytuowania do czasu
zakończenia wszystkich czynności wyborczych, w tym uzupełniających, przewidzianych
w kadencji władz uczelni określonej w uchwale senatu o powołaniu komisji.
7.2. Nie można łączyć kandydowania do organu jednoosobowego z członkostwem komisji
wyborczej odpowiedniego szczebla.
7.3. Ta sama osoba może być elektorem i członkiem komisji wyborczej.
7.4. W razie niemożności sprawowania swych funkcji przez przewodniczącego komisji
wyborczej funkcje te sprawuje jego zastępca, wybrany przez komisję.
7.5. UKW sprawuje nadzór nad wyborami kandydatów do Rady Głównej Nauki
i Szkolnictwa Wyższego wg obowiązującego sposobu i trybu wyboru uchwalonego przez
Radę Główną Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
7.6. W procedurach wymagających określenia stanu liczbowego zatrudnienia grup
wyborczych przyjmuje się, że stanowi on liczbę osób zatrudnionych w Politechnice
Gdańskiej, posiadających czynne prawo wyborcze.
7.7. Odwołania i protesty wyborcze są rozpatrywane przez UKW jedynie wówczas, jeśli
zostaną złożone przed upływem 3 dni roboczych liczonych od daty przeprowadzenia
kwestionowanych wyborów.
7.8. Kandydaci do organów uczelni tracą bierne prawo wyborcze w przypadku niespełnienia
warunków, o których mowa w art. 20 ust. 1 i 3 Ustawy w związku z §1 ust. 3
Regulaminu, a także szczegółowych warunków wyboru do organu lub na funkcję.

8. KALENDARZ WYBORCZY 2020


20 XI 2019 r.
(środa)

 powołanie przez senat Uczelnianej Komisji Wyborczej; utworzenie
okręgów wyborczych – Uchwała Senatu PG nr 382/2019/XXIV
z 20 listopada 2019 r.



do 29 XI 2019 r.
(piątek)
15 I 2020 r.
(środa)

 powołanie Wydziałowych i Okręgowych Komisji Wyborczych

30 I 2020 r.
(czwartek)
6 II 2020 r.
(czwartek)
10 II 2020 r.
(poniedziałek)
17 II 2016 r.
(poniedziałek)
20 II 2020 r.
(czwartek)
24 II 2020 r.
(poniedziałek)
27 II 2020 r.
(czwartek)
11 III 2020 r.
(środa)
12-23 III 2020 r.

 podział liczby mandatów w Uczelnianym Kolegium Elektorów
przypisanych poszczególnym okręgom wyborczym

















23 III 2020 r.
(poniedziałek)
24 III 2020 r.
(wtorek)
31 III 2020 r.
(wtorek)
22 IV 2020 r.
(środa)



27 IV–4 V 2020 r.



11–22 V 2020




21-25 IX 2020 r.
nie później niż do
30 X 2020
(piątek)

 zatwierdzenie przez senat Instrukcji wyborczej

 zebranie UKW z przewodniczącymi WKW oraz OKW
 początek wyborów UKE
 zakończenie wyborów członków UKE
 ogłoszenie składów kolegiów elektorskich
 wręczenie mandatów elektora
 zgłaszanie kandydatów na rektora
 zaopiniowanie przez senat kandydatów na rektora zgłoszonych
w trybie §5 ust. 1 Regulaminu
rada uczelni i UKE przeprowadzają zebrania wyborcze, w trakcie
których wskazują kandydatów na rektora w trybie §5 ust. 5 i 6
Regulaminu
Przekazanie do UKW list kandydatów na funkcję rektora
wskazanych przez Radę Uczelni i UKE
 ogłoszenie ostatecznej listy kandydatów na rektora (co najmniej 7
dni przed wyborami pkt 5.2.9. Instrukcji)
 wybory rektora
 uchwała senatu w sprawie ustalenia liczbowego składu senatu
następnej kadencji
 opinia senatu w sprawie rad dyscyplin i dziedzin naukowych
 określenie przez senat podziału mandatów w wybieralnej części
rad dyscyplin naukowych/dziedzin naukowych
 wybory przedstawicieli do senatu w trybie §29 Statutu i §9
Regulaminu (harmonogram ustalają WKW)
 wybory przedstawicieli do rad dyscyplin i dziedzin naukowych
(harmonogram ustalają odpowiednie WKW)
wybory przedstawicieli do rad wydziałów (harmonogram ustalają
WKW)
zgłaszanie kandydatów na członków rady uczelni – szczegółowy
harmonogram pozostałych czynności wyboru rady uczelni określi
organ dokonujący wyboru – senat, na wniosek rektora

9. WZORY OŚWIADCZEŃ

9.1 Wzór oświadczenia kandydata na członka Uczelnianego Kolegium Elektorów o zgodzie na
kandydowanie,

przetwarzanie

danych

osobowych

do

celów

przeprowadzenia

wyborów

oraz

o spełnianiu warunków członkostwa w UKE i o złożeniu oświadczenia lustracyjnego
Gdańsk …………………………

Oświadczenie kandydata
1. W związku ze zgłoszeniem mojej kandydatury na członka UKE Politechniki Gdańskiej,
wyrażam zgodę na kandydowanie.
2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów przeprowadzenia
wyborów.
3. Oświadczenie kandydata o spełnianiu warunków członkostwa w UKE PG:
W związku ze złożoną zgodą na kandydowanie do Uczelnianego Kolegium Elektorów oświadczam,
że spełniam łącznie wszystkie niżej wymienione warunki, określone w art. 20 ust. 1 pkt 1)-7 ustawy
z 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668):
1) mam pełną zdolność do czynności prawnych.
2) korzystam z pełni praw publicznych.
3) nie byłam/nie byłem skazana/skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub
umyślne przestępstwo skarbowe.
4) nie byłam/nie byłem karana/karany karą dyscyplinarną.
5) w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. nie pracowałam/nie pracowałem
w organach bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r.
o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz
treści tych dokumentów (Dz.U. z 2017 r. poz. 2186, z późn. zm.), nie pełniłam/nie pełniłem
w nich służby ani nie współpracowałam/nie współpracowałem z tymi organami.
6) *(nie dotyczy członków UKE).
7) nie kończę 67. roku życia do dnia rozpoczęcia kadencji.
4. Oświadczenie kandydata o wykonaniu obowiązku lustracyjnego.
W związku z wyrażoną zgodą na kandydowanie do UKE oświadczam, że wykonałem
obowiązek lustracyjny, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r.
o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990
oraz treści tych dokumentów, (Dz.U. z 2017 r. poz. 2186, z późn. zm.) tj złożyłem Rektorowi
Politechniki Gdańskiej dokument zwany oświadczeniem lustracyjnym** / informacją**, o której
mowa w art. 7 ust. 3a tej ustawy.

……………………………………
(podpis kandydata)
** właściwe podkreślić

9.2. Wzór oświadczenia kandydata na rektora o zgodzie na kandydowanie, przetwarzanie danych
osobowych do celów przeprowadzenia wyborów oraz o spełnianiu warunków pełnienia funkcji
Rektora Politechniki Gdańskiej i o złożeniu oświadczenia lustracyjnego

Gdańsk …………………………
Oświadczenia kandydata
1. W związku ze zgłoszeniem mojej kandydatury na Rektora Politechniki Gdańskiej, wyrażam
zgodę na kandydowanie.
2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów przeprowadzenia
wyborów.
3. Oświadczenie kandydata o spełnianiu warunków pełnienia funkcji rektora.
W związku ze złożoną zgodą na kandydowanie na rektora oświadczam, że spełniam łącznie
wszystkie niżej wymienione warunki, określone w art. 20 ust. 1 pkt 1)-7 ustawy z 20 lipca 2018 r.
– Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668) :
1)

mam pełną zdolność do czynności prawnych.

2)

korzystam z pełni praw publicznych.

3)

nie byłam/nie byłem skazana/skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo
lub umyślne przestępstwo skarbowe.

4)

nie byłam/nie byłem karana/karany karą dyscyplinarną.

5)

w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. nie pracowałam/nie pracowałem
w organach bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 18 października
2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat
1944–1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U. z 2017 r. poz. 2186, z późn. zm.), nie
pełniłam/nie pełniłem w nich służby ani nie współpracowałam/nie współpracowałem z tymi
organami.

6)

mam wykształcenie wyższe oraz tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego lub
uprawnienia równoważne.

7)

nie kończę 67. roku życia do dnia rozpoczęcia kadencji.

4. Oświadczenie kandydata o wykonaniu obowiązku lustracyjnego.
W związku z wyrażoną zgodą na kandydowanie na funkcję rektora oświadczam, że
wykonałem obowiązek lustracyjny, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18
października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa
państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów, (Dz.U. z 2017 r. poz. 2186, z późn.
zm.) tj złożyłem Uczelnianemu Kolegium Elektorów dokument zwany oświadczeniem
lustracyjnym** / informacją**, o której mowa w art. 7 ust. 3a tej ustawy.

……………………………………
** właściwe podkreślić

9.3. Wzór oświadczenia kandydata na członka senatu o zgodzie na kandydowanie i na przetwarzanie
danych osobowych do celów przeprowadzenia wyborów oraz o spełnianiu warunków członkostwa w
senacie i o złożeniu oświadczenia lustracyjnego
Gdańsk …………………………

Oświadczenia kandydata do senatu
1. W związku ze zgłoszeniem mojej kandydatury na członka Senatu Politechniki Gdańskiej, wyrażam
zgodę na kandydowanie.
2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów przeprowadzenia wyborów.
3. Oświadczenie kandydata o spełnianiu warunków członkostwa w senacie uczelni:
W związku ze złożoną zgodą na kandydowanie do senatu oświadczam, że spełniam łącznie
wszystkie niżej wymienione warunki, określone w art. 20 ust. 1 pkt 1)-7 ustawy z 20 lipca 2018 r. –
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668):
1) mam pełną zdolność do czynności prawnych.
2) korzystam z pełni praw publicznych.
3) nie byłam/nie byłem skazana/skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub
umyślne przestępstwo skarbowe.
4) nie byłam/nie byłem karana/karany karą dyscyplinarną.
5) w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. nie pracowałam/nie pracowałem
w organach bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r.
o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz
treści tych dokumentów (Dz.U. z 2017 r. poz. 2186, z późn. zm.), nie pełniłam/nie pełniłem w nich
służby ani nie współpracowałam/nie współpracowałem z tymi organami.
6) *(nie dotyczy członków senatu).
7) nie kończę 67. roku życia do dnia rozpoczęcia kadencji.
4. Oświadczenie kandydata o wykonaniu obowiązku lustracyjnego.
W związku z wyrażoną zgodą na kandydowanie do senatu oświadczam, że wykonałem
obowiązek lustracyjny, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r.
o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz
treści tych dokumentów, (Dz.U. z 2017 r. poz. 2186, z późn. zm.) tj złożyłem Rektorowi
Politechniki Gdańskiej dokument zwany oświadczeniem lustracyjnym ** /informacją**, o której
mowa w art. 7 ust. 3a tej ustawy.

……………………………………
podpis kandydata
** właściwe podkreślić

9.4 Wzór zgłoszenia kandydata na członka rady uczelni ze zgodą na kandydowanie i przetwarzanie
danych osobowych
Gdańsk …………………………

I. Na podstawie §10 Regulaminu wyborczego PG stanowiącego zał. nr 5 do Statutu zgłaszam
kandydata na członka rady uczelni.
1. Imię i nazwisko zgłaszanego kandydata na członka rady uczelni
…………………………………………….

2. Imię i nazwisko członka senatu zgłaszającego kandydata
………………………………………………
3. Podpis członka senatu
……………………………………………

II. Dane kandydata
1. Kandydat ze wspólnoty uczelni* / spoza wspólnoty uczelni*
2. Adres do korespondencji
…………………………………………………………
…………………………………………………………
III. Oświadczenia kandydata
1. W związku ze zgłoszeniem mojej kandydatury na członka rady uczelni – Politechniki
Gdańskiej, wyrażam zgodę na kandydowanie:
a) na członka rady uczelni*
b) na przewodniczącego rady uczelni*
2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów przeprowadzenia
wyborów.
……………………………….
podpis kandydata

* właściwe podkreślić

IV. Spis załączników dołączonych do zgłoszenia:
1. Zgoda na kandydowanie i przetwarzanie danych osobowych w p. III zgłoszenia.
2. Oświadczenie kandydata o spełnieniu warunków członkostwa w radzie uczelni.
3. Oświadczenie kandydata o wykonaniu obowiązku lustracyjnego.
4. Informacja o kandydacie (biogram) podpisana przez kandydata.
5. Dokument potwierdzający ukończenie studiów w przypadku osób spoza wspólnoty uczelni.

9.5. Wzór oświadczenia kandydata o spełnianiu warunków uczestnictwa w radzie uczelni
Gdańsk …………………………
……………………………………………………
(imię i nazwisko)
……………………………………………………
……………………………………………………
(adres)
OŚWIADCZENIE
kandydata o spełnianiu warunków uczestnictwa w radzie uczelni
I. W związku z wyrażoną zgodą na kandydowanie do rady uczelni oświadczam, że spełniam łącznie
wszystkie niżej wymienione warunki, określone w art. 20 ust. 1 pkt 1)-7 ustawy z 20 lipca 2018 r. – Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668) :
1. Mam pełną zdolność do czynności prawnych.
2. Korzystam z pełni praw publicznych.
3. Nie byłam/nie byłem skazana/skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne
przestępstwo skarbowe.
4. Nie byłam/nie byłem karana/karany karą dyscyplinarną.
5. W okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. nie pracowałam/nie pracowałem w organach
bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu
informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych
dokumentów (Dz.U. z 2017 r. poz. 2186, z późn. zm.), nie pełniłam/nie pełniłem w nich służby ani nie
współpracowałam/nie współpracowałem z tymi organami.
6. Posiadam wykształcenie wyższe (w przypadku członków rady uczelni innych niż przewodniczący
samorządu studentów).
7. Nie kończę 67. roku życia do dnia rozpoczęcia kadencji.

A ponadto, w przypadku kandydata ze wspólnoty uczelni:
- Jestem zatrudniony na Politechnice Gdańskiej na podstawie ……………… w pełnym wymiarze czasu
pracy.

II. Przyjmuję do akceptującej wiadomości, że w przypadku niezłożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 7
ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów
bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów, zwanego dalej „oświadczeniem
lustracyjnym”, informacji, o której mowa w art. 7 ust. 3a tej ustawy, zwanej dalej „informacją lustracyjną”, lub
zaprzestania spełniania wymagań określonych w art. 20 ust. 1 ustawy z 20 lipca 2018 r. Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce, przewodniczący senatu stwierdzi wygaśnięcie mojego członkostwa w
radzie uczelni. Oświadczam ponadto, że członkostwa w radzie uczelni nie będę łączyć z pełnieniem funkcji
organu tej lub innej uczelni, członkostwem w radzie innej uczelni ani zatrudnieniem w administracji
publicznej. Przyjmuję do akceptującej wiadomości, że w razie naruszenia powyższego warunku lub ustania
stosunku pracy z uczelnią w przypadku kandydata ze wspólnoty uczelni, nastąpi wygaśnięcie członkostwa
w radzie uczelni.
Niniejsze oświadczenie kandydata o spełnianiu warunków uczestnictwa w radzie uczelni należy traktować
jako rezygnację z członkostwa w radzie uczelni w przypadku zaprzestania spełniania ustawowych
i statutowych warunków uczestnictwa w radzie uczelni.
…………………………………
podpis kandydata

9.6. Wzór oświadczenia kandydata na członka rady dyscypliny naukowej/rady dziedziny naukowej ze
zgodą na kandydowanie, przetwarzanie danych osobowych oraz o spełnianiu warunków członkostwa
w radzie dziedziny naukowej/dyscypliny naukowej i o złożeniu oświadczenia lustracyjnego
Gdańsk …………………………
Oświadczenia kandydata
1. W związku ze zgłoszeniem mojej kandydatury na członka rady dyscypliny naukowej/ dziedziny naukowej
…………………………………………………………………………… wyrażam zgodę na kandydowanie.
2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów przeprowadzenia wyborów.
3.Oświadczenie kandydata o spełnianiu warunków członkostwa w radzie dziedziny naukowej/dyscypliny
naukowej:
W związku ze złożoną zgodą na kandydowanie do rady dyscypliny naukowej/rady dziedziny naukowej
oświadczam, że spełniam łącznie wszystkie niżej wymienione warunki, określone w art. 20 ust. 1 pkt 1)-7
ustawy z 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668) i w statucie
Uczelni :
1)

mam pełną zdolność do czynności prawnych.

2)

korzystam z pełni praw publicznych.

3)

nie byłam/nie byłem skazana/skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne
przestępstwo skarbowe.

4)

nie byłam/nie byłem karana/karany karą dyscyplinarną.

5)

w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. nie pracowałam/nie pracowałem w organach
bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji
o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U.
z 2017 r. poz. 2186, z późn. zm.), nie pełniłam/nie pełniłem w nich służby ani nie współpracowałam/nie
współpracowałem z tymi organami.

6)

posiadam wykształcenie wyższe

7)

Nie kończę 67. roku życia do dnia rozpoczęcia kadencji.
Ponadto
- jestem zatrudniony na Politechnice Gdańskiej na podstawie ……………… w pełnym wymiarze czasu
pracy.
-posiadam tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego lub doktora, zatrudnionego w Uczelni na
stanowisku badawczym lub badawczo-dydaktycznym w pełnym wymiarze czasu pracy, deklarującego
przynależność do danej dyscypliny lub dziedziny w co najmniej 25%, zgodnie z ostatnim oświadczeniem
złożonym na podstawie art. 343 ust. 7 Ustawy

4.

Oświadczenie kandydata o wykonaniu obowiązku lustracyjnego.
W związku z wyrażoną zgodą na kandydowanie do …………… oświadczam, że wykonałem obowiązek
lustracyjny, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji
o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów, (Dz.U.
z 2017 r. poz. 2186, z późn. zm.) tj złożyłem Rektorowi Politechniki Gdańskiej dokument zwany
oświadczeniem lustracyjnym** / informacją**, o której mowa w art. 7 ust. 3a tej ustawy.
……………………………………
(podpis kandydata)

** właściwe podkreślić

9.7/1 Załącznik 1 a do ustawy lustracyjnej na stronie ipn.gov.pl w zakładce Lustracja

9.7/2 Załącznik 2a do ustawy lustracyjnej na stronie ipn.gov.pl w zakładce lustracja

